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 2(, מס' )תיקון גמל( קופות ולניהול יאישוד )כילים הכניה משתקנות
ח%"ם-1980

 תקנות מתקין אני 1, הכנסה מס לפקודת ו-243 47 סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 :אלה

 תשכ"ד- גמל(, קופות ולניהול לאישור )כללים הכנסה מס לתקנות 1 בתקנה1. תקנההיקיז
- )1( פסקה גמל", קופת "כספי בהגדרת העיקריות(, התקנות - )להלן 19642  בטלו;, 

 )4(. עד )1( כסדרן יסומנו )5( עד )2(ופסקאות

 - העיקריות לתקנות 26 בתקנה2. 26 תקנהתיקון
 כל ובסך "ובלבד יבוא 30" בתקנה "המפורטים אחרי )1(, בפסקה)1(

 על יעלה לא 30)4()א( בתקנה כאמור הניתנות צמודות הבלחיההלוואות
 כל וסך 53 בתקנה לאמור בהתאם המשוערכים הגמל קופת מנכסי1%

 כאמור"המשוערכים * הגמל קופת מנכסי 2% על יעלה לא 30)4( בתקנה כמפורטההלוואות
 פסקה מכוח הניתנים פקדון או הלוואה "על יבוא בסופה )3(, בפסקה)2(
 ו-)5(. 30)4( תקנות הוראות יחרלוזו

 הוראות יחולו כאמור הלוואה "על יבוא בסופה העיקריות, לתקנות 27)1( בתקנה3. 27 תקנהתיקון
 )7(". עד )3( פסקאות 30,תקנה

 יבוא: )ב( משנה תקנת אחרי העיקריות, לתקנות 28בתקנה4. 28 תקנהתיקון
 באדר י"ד ביום יחדלו עזר קרנות ו-)ב(, )ג( משנה בתקנות האמור א4 על")ג(
 כספי לרבות יום, אותו עד עזר בקרנות שהצטברו כספים 1980(; במרס )2תש"ם

 הגמל". קופת מכספי חלק יהיו מהן, שניתנוהלוואות

 - העיקריות לתקנות 30 בתקנה5. 30 תקנהתיקון
 אחריות על הניתנות אחד לעמ~ת ההלוואות כל "סך במקום )2(, בפסקה)1(
 לעמית". ההלוואה "סכום יבוא הגמל"קופת
 גמלה והמסתיים במשכנתה" "המבוטחת במלים המתחיל הקטע )3(, בפסקה)2(

 ; יימחק -"אחרת"

 יבוא: )4( פסקהבמקום)3(
 ריבית תשא שנתיים על עולה שאינה לתקופה הניתנת הלוואה צא(")4(

 ; לשנה מ-48% יפחת שלאבשיעור
 - שנתיים על העולה לתקופה הניתנת הלוואה))ב(

 ; לשנה מ-5% יפחת שלא בשיעור ריבית תשא)1(
 לפי ויעלו למדד צמודים יהיו עליה והריבית הלוואה קרן)2(

 שי- כל פרעון לפני שפורסם האחרון המדד של העליהשיעור

-
 ; ההלוואה קבלת לפני שפורסם האחררן המדד לעומתעור

 120. עמ' 6, חוש נוסח ישראל, מדיגת דיגי1
 880. עמ' תק"ם, 1626-1; 1184 540, עמ' תשל"ש, מ13; עמ' תשכ"ד, ק"ה2

 26.2,1980  תש"ם, באדר ט' 4096, התקפתקובץ1084
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 לתת גמל. קומת ,רשאית )1( משנה בפסקת "אמור אף ,של ,ג( ,

 בריבית 'שנתיים על הערלה לתקופה צמודה בלתי הלוואהלעמיתיה
 לעמ?ת' המגיע הסכום חישוב שבקת ובלבך לשנה מ-5% תפחתשלא)

 רווחים בחשבון יובאו לא 39 עד ו-36 ו-)ד( 34)א()ב( תקנות פיעל
 תקופת למשך כאמור שניתבה ההלוואה קרן לסכום השווה סכוםבעד

 תהיה 34)ג( תקנה פי על לעמיתיה המשלמת גמל קופת ;ההלוואה
 בריבית שנתיים על העולה לתקופה הלוואה לעמיתיה לתת רשאית'

 הצמדה." וללא מ-48% תפחתשלא
 יבוא: )5( פסקה במקום)4(

 ירצו- שווים חדשנים בשיעורים יפרעו עליה יהריבית ההלוואה קרן")5( ..
 פרעון מועד ; ושיעור שיעוט כל ,על שנצברו ההצרדה הפרשי בצירוף6יפ

 ויועד ההלוואה, מתן מיום שבה מתום יאוחר לא יחול הראשוןהשיעור
 מאז מיום שנים חמש מתום יאוחר לא יחול האחלון השיעורפרעון

 ן"שההלוואה
 יקוא: )7( פסקה אהרן)5(

) שנים שלוש שחלפו לאחר אלא ראשונה הלוואה לעמית תינתן לא")8(

 מיום שנה שחלפה לאחר אלא חוזרת הלוואה תינתן ולא לעמית; שהיהמיום
 הקודמת." ההלוואה של האהרון השיעירפרעוז

 תקנה53 היקיז שי על (דה על 'המוגש המאזן "לצורך המלים העיקריות, לתקנות 53)א(בתקנה6.

 51"תקנה
 נ_

 ללמהקג

 הורביץ ליגא 71980 בפבדואי )4 תשיים בשבטי"ז
 האוצרשר 420--3()חמ

 תש"ם-1980 2(, מס' )תיקון משיימות( הוצאות )ניכוי הכנסה מסתקנות

 , הכס- ועדת ובאישור י, הכנסה מס לפקודת ו-243 31 מעימים לפי סמכותיבתוקף

 אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, ש פיף4

 2 תקם תיקח 2)3(, בלוקנה 2, תשל"ב-1972 מטויימות(, הוואות )ניכוי הכנסה מס בתקנות1.

 "ל בוקר, לארוחת לירות 75 על לעלה לא הניכוי שסכום "ובלבד יבוא הסיפהבמקום
 ערב". לארוחת לירות 90 ועל צהרים לארוחת לירום170

תחייה 1980(.' בינואר )1 תש"ם בטבת י"ב ביום אלה תקנות שלתחללתז2.

 יץ הורביגאל 1980( בפברואר )5 תש"ם בשבטי"ח
 האוצרשר)"מא1-ע(

ך

 27, עמ' תש"ם, ס"ט 120; עמ' 6, הדש נוסח ישראל, מדינת דיגי1

 776; עמ' תש"ם, 1337; עמ' תשל"ב, ק"ת2

85)(1'- לי26.2,19 תשלם, באדר ט' 4096, התקנותקובץ



 תש"ם-ס198 2(1 מס' )תיקון המטבע על הפיקוחהיתד
 נותן אני 1 תשל"ח=1978 המטבע, על הפיקוח לחוק 9 סעיף לפי סמכותיבתוקף

היתרזה:'
 העיקרך, ההיתר - )להלן 2 תשל"ח-1978 המטבע; על הפיקוח להיתר 2 בסעיף1. סעיףתיקון

 יבוא: )2( פסקהבמקום
 בנקאי בשיק נוסעים, בהמחאות דולר 3,000 עד - בישראל ברשותו החזקה")2(

 ;". דולר 500 על יעלה לא המזומנים שחלק ובלבד במזומנים, או לפקודתוהמשוך

 : יבוא )1( פסקה במקום העיקרי, להיתר 5)א(בסעיף2י 5 סעיףתיקון
 אחר ישראל תושב של תווצב לפקדון שלו תושב מפקדון חוץ מטבע להעביר'")1(
 ;". צאצאו או הורו זוגו, בן.וכהוא

 יבוא: )1( פסקה במקום העיקרי, להיתר 31)א(בסעיף3. 31 סעיףתיקון
 " 4י לארץ לחוץ נסיעה כל לגבי ישראלי במטבע שווים או דולר 3,000 עד")1(

 ק לזכותו שתעשה בנקאית בהעברה  לפקודתו, משוך בנקאי בשיק נוסעים,בהמחאות
 ובלבד במזומנים, או אשראי, כרטיס לפ" במשיכה לארץ, לחוץ צאתולאחר
 ;". דולר 500 על יעלה לא המזומניםשחלק

 ; לבוא )1( פסקה במקום העיקרי, להיתר 36)ב(בסעיף4. 36 סעיףתיקון
 נוסעים, בהמחאות דולר 3,000 %ד - בישראל מחזיק שהוא חוץ ממטבע")1(
 מסוחר החוץ מטבע את 'שקנה ובלבד במזומנים, או לפקודתו משוד בנקאיבשוק
 ;". דולר 500 על יעלה לא המזומנים ושחלק חוץ, מתושב כדין שקיבלו אומוסמך

 : יבו* )2( פסקה במקום העיקרי, להיתר 37)א(בסעיף5. 37 סעיףתיקון
 ;", צאצאו או הורו זוגו, בן של תושב מפקדון העברה")2(

 דולר, 500 על העולה בסכום במזומנים חוץ מטבע ברשותו המחזיק ישראל תושב6*
 יאוחר לא שמו על תושב בפקדון יפקידו או מוסמך לסוחר למכירה העודף אתיציע
 זה. היתר של תחילתו מיום יוםמ-30

 הורביץיגאל 1980( בפברואר )24 תשיים באדרו'
 3-419()חמ

 האוצרשר.
 108. עמ' תשל"ח, מ"ח1
 675, עמ' תש"ם, 1006; עמ' תשל"ח, ק"ת2

 טעותתיקון
 התק- בקובץ שפורסמו תש"ם-1980, טיס(, בכלי בטיחות )חגורות הטיסבתקנות

 ן יבוא בראשן 67ה עמ' תעי"ם, 4083,נות

 תקנות מתקיו אני 11927, הטיס, לחוק ו-30 14 סעיפים לפי סמכותי"בתוקף
אלה:".

 לנדאוחיים 1980( בפברואר )19 תש"ם באדרב'
 התחבורהשר 5מ3-11(,~מ

 26.2.1980 תוף'ם, באדר ט' 4096, התקרתקיבץ,1086,



 מקוטי לשלטוךפדור
 תש"ט-1990 תאגידיט(, )הקמת העיריותצו

 לאמוד מצווה אני 1, העיריות לפקודת ו-249 233 סעיפום .לפי סמכותיבתוקף

 לייסודתנאים
תאגיד

 )להלן אחרת אגודה בל או שיתופית אגודה בת, זזברת חברי, עיריה תייסד לא, '1.
_4 

 'התפקידיה, המועצה( - )להלן העיריה מועצת "מלויות בגיר שהיא 6טרא לכלתאייד(,
 לסייעות, שמטרותיו תאגיד כל של אחית הנאה זכות 4ו עלך ניירות או שניות תרכושולא

 שר באישור אלא בעלים, דרה בהם תנהג ולא כאמור מטרה כל להשגת המועצהןלדעת
 קבע. שהוא ובתנאיםהפננם

 מניותרכישת
 בתאגיד חברותאו

 או סגניר העיריה, ראש שם על אי שמה על יוחזקו בתאגיד ויריה שדכשה מניות2.
 ללא ותאגיד הע4ריח אברות לגבי ההין והוא בלבד, תתקיים נקיבת, תוך הע-היהעובדי,
 , ,' , ' מניות.הון

 בדברהחלטה
 תאגידייסוד

 שלישים שני וטל ברוב כך על החלקה שנתקבלה לאחר אלא תאגיד; תייסד לא שריה3.
 המועצה,מחבוי

 נציגימינוי
 בתאגידהעירית

 המוקצה תמנה בתאגיד, נציגים יהיו עולעיריה התאגיד קתקנון אח בתזכיר בקבע4*
 התאגיד, של המנהל 'בועל או המנהלים במועצת העיריה נציגיאת

 וחשבוןפיז
 'שנתי

 "תאגיד, מצב על וחשבון דין בשנה אחת פעם לפחות למועצה יגיש העיריה ראש5.
 .המועצה מנשיבת ופרוטוקול וחשבון הדין העתק ; וחשבון הדין *ל דוון תקייםוהמועצה
 הפנים, לשר יועבר לדתשבה

 אוישהוראות
 בתזכירלהכלילן

 תאגיד בבלגוןאי
 הוראות התאגיד בתקקין או בתזכיר נכללו אם איא 1, סעיף למי אישור יינתן לא6*

 הפנים: שר מאת אישור טעינה שלהלן בנושאים ההלטה לפיהןאשר
 ; לתאגיד סניף או בת חברת הקמת)1()

 ; אחר תאגיד כל עם התמזגות או בייסוד, חלק לקיחת ייסוד,)2(
 בתקנון או בתזכיר שינוי או חברה, של הרשום המניות הון הגדלת%(

 -התאגיד;
 אשר לעובדיה או המועצה לחברי אחרת תמורה כל או שכר תשלום)4(
 ; העיריה כנציגי בתאגידיכהנו
 התאגיד, ידי על העיריה, בסמכות שהם שירותים הסלקת)5(

ביטול  2 "של"ד-1974 מואגדים(, גופים )הקמת העיריות צוד.
-  

 בטל.

 רג בויוסף 1980( בינואר )28 תשרים בשבט1,
 הפניםשר 1109_3()ח"

 197 עמ' 8, חדש נוסח ישראל, סייגתדיגי
 1870. עמ' תשל"ו, 1326; עמ' משע"ד,ק"ת

1087 26.2.1980 "ש"מ, בארר סי 4096, התקווהקובץ



 תש"ם-1980 )תיקון(1 )ביוב( לבת-ים עירתוק

 הרשויות וחוק 1 העיריות לפקודת ו-254 251 250, סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 : זה עזר חוק בת-ים עירית מועצת מתקינה ", תשכ"ב-1962 )ביוב(,המקומיות

 : יבוא 8, תשכ"ט-1969 )ביוב(, לבת-ים עזר לחוק התוספתבמקום1. התוספת"פה

"וחוטפת
 ו-3( 2)סעיפים

 ביובהיטל
 בישי"הה'טי - ציבוריביב

 קרקע עולל הקרקע משטח מ"רלכל
40 הבנק( עומדשעליה

.ר  הקטות, בכל בניה של מ"רלכל
166 מחסניםכולל

 רוטשילדמנחםנתאשפז
 בת-ים עירית רקע, 1980( ביטל )D"W~ 13 בטבתכ"ד

חמ2,-ש(
 בורגיוסף
 הפתם'סר

-----------
 197. עמ' י חדש יסח ישראל, מרתדעי

 156. עמ' תשל"ב, 96; עמ' תשכ"ב, ס"ס2
 1347. עמ' תשל"ט, 903; עמ' תשכ"ט, ק"ת3

 תש"ם-ך980ך )תיקע(, וחמיהן( רבב )העמדת לבת-ים עזרחוק

 לפקודת וסעיף.77 !, העיריות לפקודת ו-259 251 250, סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק בת-ים עירית מועצת מתקינה 2,התעבורה

 במקום ", תשי"ז-1957 וחנייתו(, רכב )העמדת לבת-ים עזר לחוק 7)ה( בסעיף1.תיקזיסעיף7
 לירותך. "125 יבוא לירות" "שלוש ובמקום לירות" "250 יבוא לירות""שש

 רוטשילדמנחםנתאשר.
 בת-ים עיריתראש 1979( בנובמבר )7 תש"ם בחשוןי"ז
 8-22()"מ

 מסכים.אני
 לנדריוחיים בורגיוסף
 התחבורהשר הפניםשר

 197, עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 173. עמ' 7, נוסח,חדש ישראל, מדינת דיני2
 138. עמ' תשל"ח, 1237; עמ' תשי"ז, ק"ת3

 26.2.1980 תש"מ, כאור ט' 4096, התקנותקובץ1088



 תש"ם19804 )תיקון(, רתונות( )שליללן לאוצליה וווק.וגורל
-

 מתקינה 1, העיריות לפקוית ו-269 254 252, 251, 250, סעיפים לפי ספקותה בתוקף
 זה: עזר חוק הרצליה עיריתמועצת

 הנוספתצילפה יבוא: ץ, תשל"ו1976-7 רחובות(, )סלילת להרצליה עזר להוק התוספת במקום1.

""מוספת
 6()סעיףי

 בלירותההיטל
 כבישהשלמת מדרכה סלילת כבישסלילת

 )למעט הקרקע משטח מרובע מטרלכל
158.90.30.7641.00 הבלן( עומל שעליוהשטח

 או הדירה משטח מרובע מטרלכל
,451.0082.00112.80הבבין)

92.80"807.6081.50 , הבנין מנפה מעוקב מלרלכל

 נבו*וקף,נתאשר.
 הרצליה עיריתראש 1980( בינואר )7 תש"ם בטבתי"ח
 8,8()המ

ן בורג,יוסף ), ',)
 הפניםשר

 197. ינ' 8, אדש גוש מד?נת'ישראל, דיגי1
 . 918, עמ' השל"ט, 2451; עם, השליו, ק"הץ

 תש"ם-1980 )תיקון(" מים( )אספקת לטבריה עזוחוק

 טבריה עירית מועצת מתקינה 1, העיריות לפקודת 250 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזרחוק

 תיקוזהתוספת 6 עד 1 פרטים במקום 2, תשכ"ה-1965 מים(, )אספקת לטפריה עזר לחוק בתוספת1.
נבוא:

 בייייתשגי" : ( 2)ג()1( )סעיף פרטית רשת חיבוראגרת
10000 קומות מספר בו שיש במבנה ראשילחיבור

1500 קומות מספר בו שיש במבנה ליור יחידתלכל

2250' אחת קומה בן בבית דיורליחידת

3000 מלאכה או משרד 'עסק, יחידתלכל

4500 תעשיה יחידתלכל

 פרטית רשת של להסרתה או לשינויה היתר בעדאגרה
225 ( 3)ב()סעיף

 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראי, מדיגת דיגי1
 542. עמ' תשל"ח, 1616; ועמ' 54 עמ' תשל"1, 2760; עמ' תשכ"ה, ק"ת2

1089'' 26.2.1980 הש"ב, באדר ט' 4096, החקרתקובץ
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 בלישת .האגר , ,

150 ( 3)ה( )טעלף מרטית רשת של בדיקהאגרת3,
 ( ו-)ג( 4)א( )סעיף צינורות הגחתאגרת4.

-  
 21. המגרש משטח מ"רלכל - קומות מספר בו שישלנכס
 - אחת קומה בןבמבנה
9 המגרש משטח מ"רלכל
38 קומה נכל בניה שטח של מ"רלכל

 , מ"ר לכל מ"ר, 80 של כולל לשטחעד - קיימת בדירה בניהתוספת
' 18

30 מ"ר לכל מ"ר, ל-80מעל
180 ( )ו( 5 )סעיף מים מד התקנתאגרת5,
 והתקנה הובלה פירוק, לרבות מים, מדאגרת6,

150" ( 5)ט()סעיף

 ביבלל'נתאשר,
 טבריה עיריתראש 1980( בינואר )21 תשיים בשבטג'
 בורגיוסף די6()חם

 הפניםשר

 מש"ם=1980 )תיקון(, כלבים( על )פיקות ליוושלים עזוהזק
 ירושלים שרית מועצת מתקינה 1, העיריות לפקודת 250 סעיף לפי סמכותהבתוקף

 זה: עירחוק

 לבוא: 2, תשל"חנ_1978 כלבים(, על )פיקות לירושלים עזר לחוק התוספת במקום וי התוספתהחלפת

"תוספת
- ( 4)א( )סעלף רשיוןאגרת1.  בי'יית"איי" 

300 מעוקרת שאינה לכלבה)א(
200 לכלב או מעוקרת לכלבה)ב(

 )סע העיריה במלונות כלב החזקת בעדאגרה2.
11)א((-

75 העיריה במלונות הכלב הוחזק שבו יום כלבעד
 למלונות הכלב הובלת בעד - לזהונוסף
200"העיריה

קולקטדינתאשר.
 ירושלים עיריתראש 1980( ביבואר )13 תש"ם בטבתכ"ד
 בורג~וסף 8-13()"מ

 הפניםשר
 97ן. עמ' 8, חוש ניסח ישראל, מדינת דיני1
 1302. עמ' תשל"ט, 852; עמ' תשל"ח, ק"ת2

 26.2,1980 תש"ס, באדר ט' 4096, הזיקנותקובץ1090



,,' , 
 תש"ם-980ו )היקון(; כלבי%(' על )תיקוה לקייה-ביאליק yp" הוי
 עירית מתקינה הע"ריות1, לפקלדת ו.254 250 סעיפ-ם לפי כמכיתהבאי4ף
 :' זא עזר חוקקהית-בשליק

 4 סעיףת.ק11 - ץ תשל"1958-4 כלבים(, על )פיקוח ביאליק לקר-ת עיר לחוק 4, בסעיף11

) לבוא: )א( קטן סעיף במקום)1(

 אגרה וכן רשיון כל בעד ליונות 90 של אגרה תגבה העיריה")ץ(
, לוחית-מספה" כל בעד לירות 15של ),

י יבוא: )ג( קטן סעיף במקום)2(

 ,כלבת,', נגד חיסון כל בעד לירות 20 של אגרה תגבה העיריה")ג(

 ,קרליברצבי,נתאשר,
' 1980( בינואר )21 תק"ם בשבט4ג'

 .' .קרית-ביאליק עיריתראש ,

 בורגיוסף
'' הפניםשר

ך - ך 4 - -
, 197. עם, 8; חדש נוסח ישראל, מד-גת הגי1
,,) ), עמ,יך15. .,ך9;,,תשןךך. עץ, תשך"ץ, -"ץן

, 

 )איעול( ל-ו%-יהויה ,"יף,וזיק

 )תיקע(-

 מ?"ם-1980
 מתקיבה 1 המקומיות המועצות לשקודת ,ו-24 23 22, סעיפים לפי סמכותהבתוקף

 זה: עזר חוק אור-יהודה המקומיתהמועצה
(

 התוססתהכלסת , : יבוא 2, תשי"ח19584 )תיעול(, לאור-יהודה עזר לחוק התוספת במקש , 1..

"חוסך
 3()סעיף

 בלירותהטכוס

 השטח ')כולל קרקע משטח מ"רלכל
. הבנין( עומדשעללו

16

120" קומה בכל בגוי, משטח מ"רלכל

 בוכובזהלצחקנתאשר,
 אור-יהודה המקומית המועצהראש 1980(, גלבואר )13 תש"ם בטבתכ"ד
 8-14()חם

 בורגיוסף
 הפניםשר

, - 256, עמ' 19 חדש נוסח י"האל, טיילת יימ1
 37. עמ' תשל"ט, 799; עם, השי"ח, ק"ת2

1091' 26.2,1950 תש"ם, נאדר ט' התקנות,96~4,קובץ



 תש"ם-1980 )תיקון(, ביוב( )היטל לגדרה עירחוק
 וחוק 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף

 חוק גדרה המקומית המועצה מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(, המקומיותהרשויות
 זה:עזר

 : יבוא 3, תשל"ח-1977 ביוב(, )היטל לגדרה העזר לחוק התוספת במקום 1* גתוספתהחיפה

"תיטפח
 ו-3( 2)סעיפים

 ביובהיטל
 בידית""יטי - מאסף וביב ציבוריביב

6 קרקע של מ"ר לכל)א(
151" הקולות בכל בניה, של מ"ר לכל)ב(

 כהןשלוםנתאשר,
 גדרה המקומית המועצהראש 1980( ביבואר )21 תיב"ם בשבטג'

 8-18()חם

 בורגיוסף
 הפניםשר

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 156. עמ' תשל"ב, 96; עמ' תשכ"ב, מ"ח2
 158. עמ' תשל"ח, ק"ת3

 תש"ם-1980 אישור(, תעודת )אגרת לגני-הקוה עזרהנק
 המועצה מתקינה 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק גני-תקוההמקומית

 יבוא: ", תשל"ד-1974 אישור(, תעודת )אגרת לגני-תקוה עזר להוק התוספת כמקום 1* "הוספת""לטה

"תוספת
 3()סעיף

 -תעודהא.
 בלירוה"אגרה לירושות, או לבנינים לקרקעות, הנוגעבענין)1(

 70 משותף בנית דיונה לרישוםפרט
35 משותף בבית דירה לרישום הנוגעבענין)2(
25 אחר עניןבכל)3(

15" תעודההעתק

 ויםמרדכינתאשר.
 גני-תקוה המקומית המועצהראש 1980( בינואר )7 תש"ם בטבתי"ח

)חמ8,8(

 266. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינה דיני1
 1038. עמ' תשל"ז, 539; עמ' תשל"ד, ק"ת2

 26,2.1980 תש"ם, באדר ט' 4096, התקנותקובץ1092



 תש"פך-1960 )תיעוי(1 יבנה עיןחוק

 המועצה מתקיבה ', המקומית המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי סמכותהב"וקף
 זה; עזר חוק יבנההמקומית

 הגדרות- - זה עזף בחוק1.

 המ"בדס אותו שקבע תעלה, אל העליונים המים בקווים שממנו שטח - איסוף""אזור
 עליונים; מים או הגשמים מי לאיסוף6אזוה
 זכאי או מקבלה שהיה או מנכס; הכנסה לקבל הזכאי או המקבל אדם לרבוח -לבעל"

 ביחס ממשלה מסי או לעיריה ארנינות המעולם או הכנסה, נותן הבכל הלה אילולקבלה
 ובין הנכס של הרשום הבעל שהוא בלן כבשכוח, או כנאמן כסוגן, ובין בזכותו ביןלנכס,
 או שוכר וכולל לאו, אם ובין למעשה בנכס מחזיק הוא אם בין הרשום, הבעל,שאיבנו
 שנים; מעשר למעלה של לתקופה נכס ששיר משנהשוכר
 לאזורי או אחד איסוף לאזור וניקוז תיעול וצינורות תעלותהתקנת תיעוליי"התקנת
 אלה: ופעולות עבודוא לרבות אחדים,איסוף

 הקמתם טלפון, או טלגרף חשמל, עמודי סילוק פאלוס, מילוי, חפירה,)1(
 מחדש, בנייתם אחרים, מבנים או גדרות קירות, הריסת עצים, עקירתמחדש,
 מעבירי גשרונים, גשרים, שפה, אבני או תומכים קירות של ושיבויםבבייתם
 למי קיבול תאי בניית צינורות, הנחת ו12ינוימ, מחדש בנייתם הקמתם,מגם,
 מי של זרימה הסדר וביצות, אומות ייבוש תעלות, כיסוי ישתות, או'גשמים
 תיעול; עבודות מביצלע כתוצאה לבכסים שנגרמו תיקון,נזקךםגשמים,
 העבודות; ביצוע על וההשגחה והניקוז התיעול תכניות הכנתנ4(
 בה; הכרוכה או תיעול להתקנת הדרושה אחרת פעולה או עבודה כל)3(

 סמכויותיו את בכתב אליו העביר המועצה שמהנדס מי לרבות המועצה, מהבדס -"מהנדס"
 מקצתן; או בולן זה, עור חוקלפי
 בפרדת רישום יחידת המהווים מקרקע חלק וכל מבנין חלק וכל קרקע וכל בבין כל ל-"בכס"

 חולק שאם ובלבד המועצה, בתחום הנמצאים רחובות, למעט המקרקעין, רישוםסטירי
 כל יראו עיר, בבין' לתשבית בהתאם או הבעלים בין הסכם מכוח פנימית, חלוקההבמט
 זה; עזר בהוק כמשמעותו כנכס כאמורחלק

 אחר; צורך לכל או לעסק למגורים, נפרדת יחידה לשמש שנועדו חדרים אי דר - "דיךה"1
 אחת; הדירה יותר בו שיש בית - דירות""בית
 לתקבות השלישית לתוספת ב' לסימן בהתאם יהמחושב למעשה הבברי לפי - דירה"-שטח

 התכנון תקנות - )להלן 2 תש"ל-1970 ואגרות(, תנאיו )בקשה'להיתר, והבניההתכנון
והבניה(1

 רכוש שהוא הבנוי השטח מן יחסי חלק לרבות דירה שטה -' דירות" בבית דירה""שטח
 ' בין המקרקעין(, חוק -- )להלן 3 תשכ"ט-1969 המקרקעין, בחוק כמשמעותומשותף

 הדירה שטח שב"ז כיחס ושיעורו כך, רשום איבו אם ובין משותף כבית רשום הביתאמ
 בבית; הדירות כל שלוהשטח

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 1841. עמ' תפל, ק"ת2
 259, עמ' השכ"ט, ס"ס3

1093 26.2.1980 תשם, באכר ט' 4095, הענותקובץ



 בחוק כמשמעותו משותף רכוש שהיא הקרקע משטח יחסי חלק - דירוה" בבית קרקע"שטה
 כיחס ושיעורו כך, רשום אינו אם ובין משותף כבית רשום הבית אם בלןהמקרקעין,

 בבית; הרירות כל של והשטח הדירה שטחשבץל
 התכנון לתקנות השלישית לתוספת ב' סימן לפי והמחושב למעשה הבנוי לפי - קומה""שטה

והבניה;
 שבבבין; הקומות כל שטחי של במ"ר הסכום - הבנין""שטח

 יבנה; המקומית המועצה -"המועצה"
 חוק לפי סמכויותיו את בכתב אליו העביר המועצה שראש מי לרבות - המועצה""ראש
 מקצתן; או כולן זה,עזר
 אכזר, ציבור, לרבות עליונים, ומים גשמים מי להעברת המיועדת ניקוז תעלת -"תעלה"

 בה; הקשור או מהתעלה חלק המהווה אחו. דבר וכל קיבול תא איסוף, תאתא-בקורת,

 נכס. בתחו'ם הכלולה תעלה - פרטית""תעלה

 החלטה עלהודעה
 תיעוללההקין

 הנכסים לבעלי ההחלטה על המועצה ראש יודיע תיעול, התקנת על המועצה החליטה2.
 הנפוצכם היומיים העתונים באחד כך על הודעה יפו"סמ או איסוף, אזור באותוהנמצאים
 המועצה.בתחום

 כאמיר הודעה פורסמה או נמסרה אליו שביסס איסוף באזור הנמצא נכס של בעל )א(3. תיעולאגרת
 בתוספת. שנקבעו בשיעורים תיעול אגרת למועצה ישלם 2,בסעיף

 סכום על הודעה פורסמה או שבמסרה מיום חדשים שלושה תוך תשולם האגרה)ב(
 המועד לפי הכל התיעול, התקנת עבודת תחילת מיום יום שלושים תור או המגיעהאגרה
 לדבר. ראיה תשמש העבודה תחילת בדבר המהנדס מאת תעודה יותר;המאוחר
 בשיעו- הבניה ושטח הקרקע לשטח בהתאם יהיה תיעול באגרת נכסים בעל חיוב)ג(

 בתוספת. המפורטיםרים
 2, מסעיף כאמור הודעה פורסמה או שבמסרה אחרי לנכס בניה הוספת בעד)י(

 כעד תיעול אגרת ולבניה, לתכבון המקומית הועדה מאת הבניה היתר מתן בעת בעלוישלם
 הבוססת.הסביה

 תעודה מהמועצה מבקש נכס שבעל מקרה בכל )ב(, קטן בסעיף האמור אף על)ה(
 למועצה חובותיו סילוק על אחר אישור כל או המקומיות, המועצות לפקודת 21 סעיףלפי

 ובלכד כאמור, התעודה מתן למועד התשלומ מועד יוקדם בנכס, ,כויות העברתלצורך
 התיעול. בעבודות המועד לאותו עדשהוחל

 במים ישתמש ולא צינור אליה יחבר לא בתעלה, או בציבור אדם יטפל לא )א(4. בתעלהטיפול
 ההיתר. לתנאי ובהתאם המועצה ראש מאת בכתב היתר פי על אלא בתוכה,הזורמיה
 כל או תעשיה פסולת מי דלוחים, מים שופכין, מי חפץ, לתעלה אדם יטיל לא)ב(

 אחוי.נוזל

 תעלההתיגת
פונטית

 המועצה. ראש מאת בכתב היתר לפי אלא תעלה, אדם יתקין לא )א(5.

1094ral~1980;26,2 תש"ם, באדר ט' 4096, התקנות 



4 נכסימ' בעל מאת בכתב בהודעה לדרוש רשאי ,ראש,המועצה)בז  

 הצ"בור"תי לתעלה שתחובר פרטית תעלה לבכס"ו להתקון)1(
 שבנכסיו. פרטית תעלה לתקן או לשגות)2(

 העבודה. לביצוע התנאים את תכלול )ב( קטן סעיף לפיההודעה)ג(
 אחר";:. למלא חייב כאמור הודעה שקיבל בכסימבעל)ד(

 שבנדוהביצוע
 ראשבידי

המועצה

 )ל(י 5 סעיף לפ" המועצה ראש דרישת אחרי נכסים בעל מילא לא וא(6.
 יאש ישא4

 נכסימ. בעל מאותו הבפצוע הוצאות את ולגבות במקומו העבודה את לבצעהמועצה
 עבודה שביצע נכט"ט בעל או 5 סש"ף הוראות לפ" שלא העלק שהתקין אוים)כ(
 המועצה ראש רשאי בהודעה, הכלולים התנאים לפי שלא )ב( 5 מסעיף המפויטותמהץבודות
 ההוצאות את ולגבות כהלטה "עבודות את לבצע או לשנותה או להרסה התעלה; אתלהתקין
 ההעלה. הותקנה שבהם הגכמיםמבקל

 לביצותדרישה
 ולהשרהענודה
 לקדמותההעלה

 4, סש4ף להוראות בניגוב, שעשה ממי בכתב בהודעה לירוש וישא? "מיעצה ראש )א(יןל

 שנצצה לפני נתולה היתה שבו למצב תעלה ההורק לשם הדרושות, העכולות אתלבצע
המעשהל
 שבה_ התקורא וכן העבודית לביצוע והדרכי6 הפרטים ההבאים, יצוייגו בהודעהלב(

 ' לבצלן.,יש

 אחריה. למלא ח"יכ כאמור הךדעה שקיבל 'מי)ג(
 עבודהביצוע
 המועצהבידי

 אייושה עבודה כל לבצע ופרעליו, שליחיו באמצעות רשאי, ז;מועצה ראש ' )א( '8.
 4; סעיף להוראות, בניגוד לגביה ,מעשה שנששה לפכי שבו"איתה למצא חילה ההזרתלשש

בוצע"
 ההוצאות את בביצועה חיין שהיה ממי לגבות המיעצה רשאית כאמור, ענווה

 ; , : בכך.כות הכרי-

 לדברן לכאורה ראיה "שמש ההוצאות סכום על המהנדס מאת תעו44לב(

 כדי נכס לכל סבייה עת בכל להיכנס 'רשאים ופועליו שליחלו המועצה, ראש לץ(9. כניסהרשות
 רשאית שהמועצה פעולה כל לבצע כדי או זה עזר חוק הוראות אחרי ממלאים אםלביר
 לפיו.לבצע

 מהשתמש אותם ימנע ולא לפועליו או לשליחיו המועצה, לראש אדם ?פריע לא)ב(
 )א(. קטן סעיף לפיבסמכויותיהם

 מכוונת, היא שאליו האדט ליצי נמסרה אס כיץן, תהא זה עזי חוק לפי שויעה מסירת10. הודעהמסירה
 משפחתו מבני לאחד לאהרובה' ו:ידוע"ם או הרגילים עסקו במקום או מגוריו במקרם נמסרהאו

 רשום במכתב בדואר נשלחה או שם, או.המועסק העובד בוגר אדם כל לידי אוהבוגרים
 אפשר אי אם לאחרונה; הידועים או הרגיל"מ עסקו או מגוריו מען לפי אדם אותו אלהערוך
 המקוך באחד בולט במקום ההודעה הוצגה אמ כדין ו;מסירה תהא כאמיר, המסירה אתלקיים
 הנפוצים יומיים עתונים כשגי פורסמה או ההוועה, דנה שבו הנכש על או "אקוייםמות

 העברית. הוא'בשפה מהם אהד שלפחות למועצהבתחור

 העבירה היתה ואם לירות, 5000 קנס - דינו זהי עזר חוק מהוראות הוראה על העובר11.
 אחרי או הרשעתו אחרי העבירה נמשכת שבו יום לכל לירות 200 קנס - דינונמשכת,
 המועצה. ראש מאת בכתב הודעה עליה לושנמסרה
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 1979(, באפריל )1 תשל"ט בניסן ד' יום לאחר המועצה שביצעה תיעול עבודות12,שולה
 זה. עזר חוק הוראות מכלה שבוצעו כעבודות העבין, לפי המחוייבים בשינוייםי"חשבו,

תוספת
 3()סעיף

 - תיעולאגרת
 )למעט הקרקע משטה מרובע מטרלכל1.

 הבנין( עומד שעליו הקרקעשטח
 הבבין משטח מרובע מטרלכל2.

נתאשר.
 1980( בינואר )7 תש"ם בטבתי"ח

 בררגיוסף
שרהפנים

 בלירותהאגרה

18.80
40.30

 ת י ר 1121 (שירמ
 .בבה המקומית המועצה 1רא

(
 וזש"ם--1980 )תיקף(, כלבים( על )פיקות לנבגה עזבתיק
 מתקינה המקומיות1, המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף

 זה: עזר חוק יבנה המקומיתהמועצה

 קטן סעיף במקום 2,  תש"ל-0ד19  כלבים(, על  לפיקוח ליבנה עזר לחוק 4 בסעיף1. 4 סעיףהיקוו
 : יבוא)א(

 עשר של אגרה וכן רשיון, כל בעד לירות מאה של אגרה תגבה המועצה")א(
 מספר." לוחית כל בעדלירות

 ת שטרי ר י אמ-מאשה
 יבנה' המקומית המועצה טרא 1980( בעואר )21 תש"ם בשבטר

 ג בוריוסף 8-13()חמ
 הפניםשר

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינת דיגי1
 2349. עמ' תשל"ו, 53; עמ' תשל"ה, 962; עמ' תש"ל, ק"ת2

 תש"ם-1980 )גיעוי(1 הבנואה( )מפגעי ליגיע עזוחוק
 המועצה מתקינה י, המקומיות המועצות לפקודת 22 סעיף לפי סמכותהבתוקף

 : זה עזר חוק יפיעהמקומית

 2 תשכ"ו-1966 תברואה(, )מפגעי ללפיע עזר חוק1. ולביט
-  

 בטל

נתאשר,
 1980( בינואר )21 תש"ם בשבטג'

 107--8()חמ

 256 עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1

 227. עמ' תשכ"ו, ק"ת2

 כנאנה יוסףאסעד
 יפיע המקומית המועצהראש

 ג ר ו ב ף ס וי
 הפניםשר
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,,,.י1פשאפפ תש"ם-1980 )תיקון(1 מים( )אספקה למגדל עזו תוק ', ,,
 מתקינה 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי למכותהבתוקף

 . זה: עזר חוק מגדל המקומיתהמועצה

"חיפת"תי~פת ' : יבוא 2, תשל"ח-1978 מלם(, )אספקת למגדל עזר לחוק התוספת במקום1,

:cr"תוספת
 ביציתהאגי" -נ ( 2)ג()1( )סעיף פרטית רשת חיבוראגרת1,

1000 דיור יאידת לכל)1(
2000 משרף או עסק תעשיה, או מלאכה יחידתלכל
5000, רחצה בחוף דונםלכל
500 ממנו חלק או חקלאות דונםלכל

עי ,* - חיבורהרחבת)2(
,,, %0
300 מ-"2למעלה

150 הצרכן דרישת לפי מחדש; התקנתו או חיבור פירוק)3(

 , פרטית רשת של להסרתה או לשינויה היתר בעד )אגרה2.
- ( 3)ב()סעיף  150

 4נ 4( )סעיף צינורות הנחתאגרת3,

3000, דונם חצי עד בשטחלנכס
10 , נוסף 'מ"רלכל

15 קומה בכל בניה שטח של מ"ר לכל מגורים,בבנין - לזהובנוטף
15 הבנין נפח של מ"ק לכל מגורים, בנין שאינובבנין

- ( 5)ד( )סעיף מד-מיםאגרת  
 האגרה תשולם מד-מים להתקנת מוכן שיתקן~שיש)1(

 מצה* על הפיקוח חוק פי על ליצרן שנקבע מחזרלפי
 ; 25% בתוספת 5, תשי"ח=1957 ושירותים,כים

 לחשבון בהתאם האגרה תשולם מוכן מיתקןכשאין)2(
 המנהל.שהגיש

 הובלה פירוק, דמי כולל מד-מים, בדיקתאגרת
150 ( 5)ט( )סעיףוהתקנה
150" ( 11)ד( )סעיף חיבור חידושאגרת

 . ברלסיוסףנתאשר.
 מגדל המקומית המועצהראש 1980( בינואר )13 תשיים בטבתכ"ד
 8-17()חם

 בורגיוסף
 הפניםשר

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדיגת דיני1
 1089. עמ' תשל"ח, 1386; עמ' תשכ"1, .ק"ת2
 202. ועמ' 26 עמ' תשי"ג, 24; עמ' תשי"ח, מ"ח3
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 תש"ם-1980 )מזב(, לששי עליהזק

 הרשויות וחוק 1, המקומיות המו'עצות לפקודיו י-23 22 סעיפים לפ" סמכ.תהבתוקף
 : זה עזר חוק נשר המקומית המיעצה מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(,המקומיות

 יבוא: 3, תשכ"ה--1964 )ביוב(, לגשר עזר לחוק התוספת במקום 1. התוטמת'החלפת

"תוספה
 ו-3( 2)סעיפים

 ביובהיטל
 בלירותההיטל

 בלי אר עם במגרש קו'קע של מ"ר לכל(1.
26 בנין( עומד שעליה קרקע )כולל קלים:בין

8ד קיים לבבן ותוספת בניה של מ"ר לכל.

 - מיתקניםג,
26" קיים לבניו בניה'ותוספת של מ"רלכל

 ריגלששמואלנתאשר,
 נשרהמקומית המועצהראש 1979( בדצמבר )12 תש"ם בכסלוכ"ב
 8-12()חם

 בורגיוסף
 הפניםשר

 256. עמ' 9, הדש גוסה ישואל, מוינת דיני1
 156. עמ' תשל"ב, 96; עמ' תשכ"ב, מ"ח2
 1418. עמ' משל"ו, 1288; עמ' תשל"ה, 155; עמ' תשכ"ה, ק"ת3
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